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"Tydzień" wychodzi 11" kaid" Jliedzielę
) z dodatkami W" :razili potrzeby we wtorek i 11" piĄtek.
;
Pojed.,ńozy numer kosztuje 'Ił kop.
~
Cena o~bszllń od wiersza lub za jego miejsce
( po kop. 5, za następne po 4, ;'\ i 2 kop. w miarł
( ilości powtórzeń.
~
Ołtłe"z~.d. przyjmują się w redakcyi i w
) bię~aTni L. Ohod:iki; w ,".PóllI.wle w apecy·
~ Jałnój agencyi p. M. E'l'endlcra u. Karmelicka N. 7.
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dyńczy, U germanów zaŚ był dwojaki, mocny
bee?' (dzi~ieiąze Bięr) , i słaby ale (osobliwie v od
PóJ/l4fl, 1la liiato'r!Jją .propinac!Ji 'L karczem. w Pulece angl1ków) zwany. MocHy trunek ów niewiadowo
kiedy u lliemćów Bra'l1.twei'll', 1\ u sł{)wian [lO'l'za/fJf/- ezCl ów naj(iawniejliz!}cJt a.t do XY1I uielc.u
kCt, palenką, palelicem zwany. kiedyby został wy• '~l
.'
przez W, A. Mac'cjcwskiego.
naleZIOny, Wiadomo uie jllst. Zdaje tlię, że ska.n"
J
dynawowie, gdy do Germanii przybyli i piwo
zbyt. słabym trunkiem być dla siebie UZfi1 li,
Zwyczaj był u Grelww, 7.e jede.n pił dIJ druzaczęli
robić Bobie napój z jęc2.mienia albo pszegiego (propino po grecku), który to zwyc%aj lubo
nicy, nakształt wina przeburz&uej (Tacyt w opin~ślad,owąły sąsiednie im i opodal ich żyjące lu.sie Germanii-roz. 23Y Wiuerif od półnornych ludy i dotąd naśladują, . PN{JinDcyj~ jedną.kże nie
dów nazywany ten trunek, zawitał do Polski w
1l8zywały i nie nazywaj~ ,t ego zwyczaju. Rzymianie dopiero utworzyli .'PyrsT.. p1'oEinatio, który lu- XrV-m już wi eku (*). Będąc zrazu w niepol'ówbo pi~rwotnie na to~ fiai~v wychodził, co u,iósł lUlli ~ WIększej od piwa cenie. będąc snadi uży
wany Vi aptebĆ h "'-yłąrzuie jako lekarstwo, znazwyczaJ grecKi. z post~pem Jeo,n~kże czasu przylazł, gdy wszedł do st.ynkowni na spr:1;edaż, przebrał 11 ludów średniowjecznych znaczenie karczmarskiego rzemiosh C'). W Polsce pojawił si~ w ciwieó"two w jednych wielbicieli w d:'ugich (**),
W cenniku t vwurow \IR ratuszu warszawskim 1fi65 !
piśmie ten wyraz a7. dOlliero w ów czas, ki€ dy z
r. ułożonym, powiedziano, że garniec piwa 7. pszeokoliczności . wtrącania się starostów w pru wa o
nicy wywart.onego ma być sprzedawany po szepropinacyjach, które miastom służyły, zacz~to się
lągu
(po d"isiejszych groszy cztery blisko), a
IIpierllć sądownie o to, kto i na jakiej zasadzie
kwarta gun:ilłJ(i p() p6ttora grosza ówezesnego,
P?sia~a 'prawę za.k~ad,\ ć " ~~,rczmy. propinować w
co ewaliują,c ba bieg monety dzisiejszej. wYlliesie
mch l ciągnąć z mch Z'Sklł
groszy ó6 za g:\rniee. Ksiądz Hieronim PowoPoniewat bardzo wcześnie zachodziła potrzeba
domów, w których by nietylko trunek, lecz i prze- dowski je;;zcze 1578 1' . mówi w swem dZlele "Korab' zewnętrznego potopu~ IV raz. 16, "ie gOl'Lał
kąski, choćby tylko dla przejeżdzających, jakto
dawne pomniki polskiej mowy wyrażały, ~szyn kę dla tego snadź tak nazwano, że sil;} przez ()kowano,"-Da oZDaczenie więc tak szynkó", jak i gH!ń rodzi, ognj llffi ~i«: zapala, I że dyjabli w piekle glJrącelll tego tl'ullku receptę wymyślIli
sZYDkujlłcych, uży\\ auu łacińskich wyrazów, ję,;yk
w
bc.wiem łaciński miał u nas, od czasów zaprowa- pierwsl. - - Tę prostą gor:.:ałkę przepalano w
dzenia chrześcijaństwa, powa ." ę ur1.~dow~. Wyra- alembiku i ta.ka wódeczka (za świt.dectwem Mia:l:ami ,~ymi były tuber"q i tabernator, i pierwszy z skowskiego) zwała się albo akwawitą (okowitą.),
uich, jui w dyplolllacie Bolesława Chrob-rego, a albo przepalanką.. Od skutków, które jej przyznawano, już w XVII· m \~ieku różne jes~cze Ilazwi·
drugi niec;o później, nie znaczy co u Rzymian,
czyli nie wyraża domu, w którym się tQwar1 ska nosiła: prawnicy uńzywali ją sapieneyją (mą
sprzedaj!}, lecz wyraża budynek, w którym gorlł drością), mazurowie pacierzem, kozacy i księza
ce napoje sprzedawano, choĆ k~rczmami nie by- ruscy wesołuchą, wesołkiem i mędrelk~. ,.Podaje
to Jurko Polański 1611 r., wielbiciel onęJ uży
ły, a drugi (wYłaz) wskazuje na tych, CO się rozcia. w broszurze pWódka
Truneczkiem tym za:!przedazłł trunków trudniąc, byli karczmarzami
grzewano sobie żołądki, przekąsując chlób biały
rzeczywiście. Oba wyrazy oznaczały tei lu Izi, którzy
z mocy przyjętego na siebie obowiązkn, trudnili lub zapijano nim kwaśuą kupust~. Szczególniej
rano i przed objadem używano wódki, często
się ta,k robieniem trunków, jak pięczeniem chleba i rozwozeniem ich po gospodach (**) Rozwi- l1aduiywając miary.
.Niczem było duszkiem wypić gorzałeczki kwarnął si~ stąd stósunek prawa odrębny od owego,
jaki w Niemczech j krajach Europy zachodniej tl;}, wysączając kazdą kroplę do dna. Za złe mia.'
no gospodarz(:)wi, jeżeli na. s.lmym do domu wstę
panował. Gdy, o ile ud wiadomo, nikt stósunku
tego, jak powstał i rozwinął sIę, nie opisał, mnie- pie (wedle Reja i Zbylitowskiego) nie podał gomam więc, że opis jego nit) bl;}dzie obojętny dla ściowi szklanicy wódki. Chłopak młody, dwudzieste pęd~ił lato, a. przecie zagrzewa.r się gorzał ~
miłośników dziejów Polski wewnl;}trznych.
kl}. Bo też dziwne a dziwne przyznawano cnoty
Każdy naród ma właś;:iwe sobie pokarmy, natemu trunkowi (Jak świadczy ów Jurko Polański):
poje, lekarstwa i stósowny lio klimatu, w którym
żyje, prłyódziewek. Rozważają:c zabytki polSkiej
1 nie najdzie likworu międ;:y likworami
mowy i pytając, jakim wyrazem przodkowie nasi
nad gorzałkę co wiecie, przyznacie to sami.
napój, pospolitym i ubogim ludziom właściwy,
Onaż zgniłość ci każdą w żołądku wytrawi,
uar:ywah, przekonywamy się, że właściwym dla
ona i flegmy z piersi llerconośoycb zbawi.
nich tru~kiem bylo piwo, a dla bogatych miód.
Ta 11tarolici na twarzy muożyć się nie daje,
Ni, 8i~gaj~c daleko po dowody, do~ć b~dzie
ta ciało z brudów czyści i pi~kną płeć daje,
przypdmtiiec, że praojciec książl}t polskich Piast.,
bo nie jest ani sucha, ani ciepła, ale
który mieszkajl}c na przedmieściu Gniezna, jnko
piąta istnvść siarczysta, wywiedziona dbal\!
czynl3zownik wielkit'go księeia Popiela, gdy nie
Jaki od owego czasu (od r. 1565) brały obrot
~i.ał I za co kupić i nasycić miodu dla góści na
oba te trunki, piwo i gorzałka, rozważać nie naQbr<l~d postrzyżyn spodziewa.nych, ul\warzył piwfo\
leży dl) illnie, któremu głównie chodzi
to, jakie
il wem ich uraczył.
trunki fabrykowały miejskie browary i jaki atąd
Jeden był u nas gatunek piwa z pszenicy minł
miały dochód kasy miejskie i rządowe. VI{ XVI·m
ko zmielonej lub utłuczone], wywarzanej , z do- już wieku, według pomienionego cennika wardatkiem wody i chmielu, a niekiedy i żyta lu b szawskiego, bywały piwl\ białe i czarne, li druowsa. Trunek ten (mówi Grimm bl\dacz staroży gie o połowę od pierwszych droższe. Nietylko
tności niemieckich) był za wszo U słowian pojewarszawskiego, a w ogólności mazowieckiego, o-
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DIl Cange-81ownik średniowiecznej laciny pod wyraz.
propinare yjnum, vinum exponere.
(0') Rok 1252 ,,1iberamu~ a decoctlone et evecUone potus
nostri" (Rzyszcz. et Muczk. Uod. dipl. II Nr. 445);-1262 "a
brax~tione potl\S nos tri et pallis" (ibid Nr. 453J.
(0)
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Ceu kwartalna:
.. ~
PotrokoW"ie w księgarniach L. C.b.odiki <
S
) i S. Goldsteill& kop.' li.
~ w WarszawIe w księgarni i kantorze pism p&- (
~ rrjodyczuych Maurycego Orgelbranda napr,e_
CIW statuy Kopernika-z przesyllą pocztOWI\ ts.
) I kop lU.
S Prenumerować mozna nadto wo wszystkich
) księgarniach krajowych •
)

(0) Bartoszewicz Cod. dipl. III Ńr . 102 rok 1349 'Item habot idem rect~r seh\llae 'fymbarcensis Jiberam propi71atioMlniu nostra villa Tymbarcensi tam CTe1llati q.nam cerevisiae.
(..) Ustęp następuy za ,wiedzą i wskazaniem autora doda:
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sobliwie tAż wRreckiego, lecz i łęczyckiego w Pil}tku
fabrykowanego piwa, garniec pa groszu, 6wc~esoej ceny, opłacał się.
.
Nie znaliśmy wyrazu "karczma,· aż dopiero w ów
czas, kiedy u nas miasta zac7,ęto osadzać na prawie m:lgdeburskiem, co w XIII-m nąstąpiło wie- ku. Zapoznali nas z tym wyrazem lIietbcy, przy·
wiózłszy go z sobą, gdy pn:ywędl'owali do PolsKi. W7,ięli go zaś, jak dzisiejsi barlacze ich Ję
zyka zezu~ją, od słowian (*), na oznacllenie tak
budynku w którym sil;} trunki sprzedaje, jak i
gospody, czyli domu pr7.eznaczonego na przyjmowanie gości przejeżd7.ają(·ycb, wraz z ich taborem, tudzież na;;r;wauie człowieka, który piwo i gorące tl.brykllje trunki, a osoLIiwie tak od niemców nnzywune "palonI' wino. Ił
Lec? ska"d7.e sami slo\viaoie w7.ięli pierws7.y osobliwie wyrnz "karczma"? Dotąd tyle wyśledzo·
no, że wyraz ten znaczył za Karpatami w pierwszej połowie XlIl·go Wieku nie to co dziś, lecz
napój gor,!cy, roznoszony jako napitek przez tal'gllj ,)cych nim kupców l**). Wyżej cemory ten tru'
llek nawet od miodu (bo według cennika war szawskiego płaciła się I<warta zwyczajnego miodu .p? blisko pięć dzisiejszych groszy. a lepszego
troJOl:C~ ~o cenie dwa razy ,,:ięk~zej), Jlrze8~edł
na mIejskI monopol, gdyi o!nadll]ąc lt nas Dlem~y, wy~ówil \ to sohe, że w sam~m mieście, jak
I na milę WOKoło miasta, mkt karczem zakładać
nie będZie. fi kto zechce napić się lub kupić na
spri\~~aż trull~U. (gorącego), z karczmy nabyć go
powlOJen. ChCIWie posiągłszy po ten przywilaj knyżacy, obrócili go na sw:! korzysć l gdziekolwiek
w pols!nch krajach zapan uwali, prawo służące
karczmom przywłaszczali sobie. Oiiobliwie na Ku·
jawach, gdzie przez mejaki czas panowali, upow.szechmło się to prawo i dług!), nawet po ustaUlU krz.rżackich riądów, utrzymywało się po miastach Illektól'ych powiatów, a mianowicie: brzeskokuja wskiego, . inowłocławskiego i radziejowskiego.
Byłoby dłuzeJ utrzymywało się taro że, gdyby sejm,
ocknąw.s"y się z długiego uśpIenia, nie był postanowI t w Piotrkowie 1496 r.: że tak właścicie
lom dóbr ziemskich, jak i czynszownikom ich,
ma być wol[~o brać skądkolwiek z~chCIł piwo i
inne ltkw~ry I że postaoowiel,lie to ni~tylko ,na
o.we pO"t'la~y) lecz na całą Polskę, gdZIekolwiek
SIl;} zw}:~zaJ k~jawski zagr\ie~d7.lł, rozciągać si~
ma, w teJ oSUOWIe, że każdemu bez róinicy wol~o
warzyć i propinować skadlwlwiek sprowad"i4pe
trun\ti.
.Tak więc ustała opłata, którą krzyiaey ~ zieml cherm.iński~j.' po jej opanowaniu, nałożyli na
palone WInO (vmum adu.$tum) czyli na gor~l1łkę i
ustal zakaz sprowadzać trunki na /!Iwą potrzeb ..
bez opłaty.
Starostowie za powrotem Kujaw pou rządy
polskie. chcąc przypodobać się skarbowosci nowe~
W) r~ądu, o?:,tawali przy dawQym zakazie nprze~
lllewlad"mosc praw dawnych,W jak łagodząc umysły, obruszone zbytecr.ną gorliwości/} r~l'CZP
Dych ur7ędników. wyraziły się St:'Jillująl!e. V{ Piotrko wi e sta.ny (***).
':;hociaijeduak dawny pis!lrz(*-ł<./C*)twierd.zj: ~że ~a
sta pruskie miały wyłączne prawo zapewnionl'1 sobie
przez krzyża.ków do waru i szynku, którę wkościanom i iizlu(Jhcie byłe> tamże ~abronione,"-je
dnakże prawo to nie musiał \l u~'ć dotr:qmaUłl,
(0) Grimm'a Slownik niowiecki P')U wyr. Krotscham,
tschmar.
(00) Miklosich w:Slowniku staroslowillń~k ' m 1': 11'. g ~
(.0.) Ban,dklc Jus Polonicum 350-1.
(••••) Schli.tz, cylowany przez 1. W. Balldki
pryw. 295.
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gdy Zygmunt 1, po 'uśmierzeniu w 11)26 r. rozruchów w Gdańsku, widział potrzeb~ Jlr~ypomnieć,
te 'nikt niema \\"arzyć piwa wj;Pm mieście bez
poz, 1fglellia; magistratu, ~tóry j;,l1~ 'aaq swe na to
zez.wolenie, t~k i cofnąć je mo("eu Jest, skoro to
uzna za 'konieoone (V ol. leg. 14tH). Tenże monarcha postanowił dalej, prostując snadź co z
~olski weszło do Pl'U~ dr?gą ,iwyczaju, że wchodząc w położenie IllIast I mIasteczek uskarżaJą
cyrh sit;) na to.- iż szlacbta i karczmarze pro pinujący, tak w dobrach- ziemiau, jak i ducho,vnych, warzą, też i nil. becz~i rozsprzedawają piwo, posta.nowił: "że s~achtlil" o~e na sw~ potrzebę. wa-'
rzyć. piwo i czego nie spoi tlmje, wolne jeJ dawać do. swyph k~rczem n~ spJ."z;ęda~ lecl; sa~
niema handlować tym truukiem, boby to ubliżało jćj godności. Karczmarze zaś, po-za mil()wym
okręgiem zamieszkali i prawo warzcnia piwa posiadlijący, mogiJ: warżyó go ó'Hyltl, o ile n'a propin, cyją I potrzebują, jEldnakŻ'c nie: mają piwa
sprzedawać na beczki i póJ'beczki'\' (Acta Tomicia·
na VIII Nr. 59 str. 87).
Nie p~zostawało już, jak pifnować prawa' tl'go,
ażc-by nie upadło, i pilnowano go. też, ale ja~ si~
okazuje, ze statutu Zygmuuta I (§ G, 7, 8, 9)
pilnowano , głó~nie dla. szLtc htY. Bo chocjaż W
tym statucie wyraźilie w)'lhięnieni są i poddani
(subditi), jak9 yra:w pl'opiua.c,y,jn,rcb u?~est~icy,
wszelako zachWiana, w lIStli"Wl~ śeJmoweJ z roku
1496, wolność czynszowników i POWZ;\)ty zamiar,
aby lud pl'zechouził w po ddaństw o! niweczyła
wszelkie dot1:Jld na korzyś ć kmieci wyJawane prawa. Zawarowano dla uich prawa propiuacyjne, a
uchylono pozwalaj ,!ce im Jzil3ci swoje wychowywać jak ~echcą, posyłać do szkół, oddawać do
rzemiosł i t, p.
To też w trudnem znajdując SIę położol!iu, pocieszał się lud wolnością spi,i<\uia się w kal'czmac;h, w
których mu sit;) spodobało i brać do domu tru·
llek z tych, które robiły Jepsq i tańszy, a mogły dostarczać go tanit)j, b·) llzopowe t:ltatui ZygmuŁa I-go zniósł prawie,
utwlenJ.:.-:i ws?y , da.wn~
zasad~, że kto na wsi robi trupek dla siebie, nie
płaci od niego podatku. Hobił go WJę0 szlachcic,
ale rob.ił tak wiele, że nie mogąc spożytkować
wszyst.kiego, posyłał do karczm,.
Do tęgo przyszło, ~e czopow e opłacały same

b. l'ząd żadnego prawie nie miał dochodu
wiejs~iej. ~Bibl. Wąrsz. 1657 r. I,

aa a,

z propinacyi

-

811).

Spostrzegł ~i~ rząd

w 1'0 u Hl 7 (Vol. leg: Ul
5(2), że z wy:-obu i wyszynku trulłków nie a ża
dnej korzyści, op<Jdatkow~ł propinLlcyją i odtąd
zaczęła ona. wch'dfr"ZióCw 'Obręb skarbówO'Śei. Coraz
silniej ukollstytuowyvyana przez u~tawy sejmowe ~
wieku ~1rnI-mJ stal}<lw.ła utąd l dot~d stanowI
kW E:styj~ finansową i jedno z najdoniośJejszych
źróMł przyc odu skal'bo weg'"o.
>\

WIADOMOSCI URZĘDOWE.
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Pan Adam Romecki, lekarz zamies7,kały od bt
trzech w powiaŁowem lI1ieści'3 S..... , liczną miał
klijentelę, ale przyjaciół mało. Niepodobna było
przypisywać tego smutnego faktu a.ni ~byt rażą
cym wadom w ebaraktarźe medyka, zdolnego
zresztą i trafnie leczącego cierpieni& współo1;>ywa
teli, ani niesłusznym ńprzedzeniom tych ostatnich,
Bl)l nawet skrytej zazdrości ' mnićj sZ!lzęśliwego \V
praktyce lekarskiej koltlgi. Nie, pan Adam nie
miał ani jednej z tych wad uieznośuych, które
nietnożebnem czynIą obcowanie' z ludźmi i słu
sznie odejmują jeb życzliwość. Mieszkańcy milł$ta
S...... ni~ mogli mieć względem niego ~/l,duych uprzedzeń, bo niezaprzeczone zdolności i skrdmuy,
cichy tryb życia, ' ~ajkórzy$tuiej za nim prMma_wiały, a przytem, kolegIl. }lattzą,ry nań zrazu niech~tnie, pogodził 8i~ z przybyszem, widzą;ć, że
nie ' znalazł sympatyi w obeem mieś ci e-i nietylko
~e mu nie szkodził w opinii zQajoID,ich, ale nawet ńiekiedy rwzywał na. l{onsJlija.
Cóż więc było przycżyną,

że

sereń mieszkań

ców miasta S ...... i wsi ok0licznycb, pozostawały
zamknięte dla medyka, choć nieJednokt'otnie wyratował ich z biedy? ..
'Najprżód tJan. Rbmeeki nie miał bynajmniej powierzchowności ujmuj~cej, ani świetnych przymiotów ukladnego salonowca; na7.ywano go nawet
brzydkim, choć na jego !!zerokiem czole malował
8~ róz!lLD i Iil~żka siła, a w jasnych ()'()zach nienadk? błyszczała myśl poczl'iwa , Ale za to na u"tlicb jawił się zbyt cz~sto lel<ki uśmiech są.rdonieupięk\\zającj wcałe ostrycb i nieręgu
~~ów snia.dej twarzy. Wiadomo zaś poOn brzydota nie zapewnia powądzeni~
dto wysoka postać doktora dość

1 wico-. .-

Z 1'l)zkazu NajVtl':ts1.ogo ow.obicni zostali ordetellI .' ,
z kolfa'rdą ZlI nieskuitelnĄ wysługę 2!'>

Włodzi7m(I'ZII kl. IV

at w rallCko oficerskiejl sztab-oficel' do BzczególaYI;!/. poraprzycgubernatorzc peb:okowskiUl pulkol\'nik Kostenecki.,~
i naczolnik powiatu petrokowskiego podpulkowllik Nikiti7ł;.
- W dyrekcyi naukow&j lod7;kiej mianowani nallo:&yejelami szkółek elemental'll cb; 1J.·I'(lnc;"=~k Mactejowski w Sule-.
jowie,-J(a1'Ql Ed1QIlrcl , 2i1jjk~ "" Llil)zko.'ł'ica~h, Jan ·.J,órwlf'
w Dzierianowic, Adolf Kempitl,ski l\' Wlodzimierzu.
Uwolnieni; na wlasne żądanie, nauc~yciele szUlek elolmentl);rnycll lV WlodzilDlerZll Stanisław Kompłllski vr l.azMwie Bogumil ROli ler ,
ł
P~wjększonoeta szkblki w Skoszewie ze 157 J.'S 98 kop.
kop'il do , 174 rs. 67 kop. - ~ ,placę ,JPllczycielo'fi tamże zo
109 do 120 rs. rocznie.
ezeń

ta

J "

.Dziennik lVMs1iaws.ki zamieszcza. artylmty..konw6llcyi
maja
tymc:z;asowycl! i wreszcie treść protokulIi posietł:z;enia 1 odbytego
,,; We!lsalu 20 grudnia r.
przy wymMnie ;tatyfikaWj tejże
konwencyi.
W myśl tej tak wainej dla stóSUJl~óW ha~dlo\Vych, umowY'
stale bill~O kornitetll międzyp.arodowego W\l~ i miar urZĄdzone będzie w P al'y'ż u,
"
,

międzYllarouowćj metrycznój zawartej w Paryżu 8 (20)
t. z. tQuzież \lołą~zonr.0h do Ilićj; p.~tawy"
przcpisó.w

WIADOMOSQ MIEJSCOWE I ZOKOLr~

z.

.

- ,Goniec Urzadowy d.onosi o

Najwyższem zatwierdzeniu
w il 3 (15) lutego 1'. b., zmiany W wykonaniu przepiSów
og~lnej slużby woj kowój ,
•
Zmiana ta pelega rnianqwicie na tem, że na przyszlollć nie"
dobór wy,!,olauy llrllez lliastl\wieJlnictwp, zbiegGst'Yo, kal ec
lwo i t. p. pplyezl'~y V jakim, okręgu konskl')' pcyj~m ui e
będzie zastępoWaJL) m przez pO\l"ołanie iimj'ch rek1'l1(6l1' bUf
względll na w~tznilllie, jak to db'tą ·j · miało miejsoc, lecz 0,1-1
dzielnie na kaide z nich, Ł , J' że il1edobór p<>pisowyoh 'wlyl
zl\ania moj.icsZO\ ugo i illll)'<:h ll,ieclu'ześcijańsldch, jaki się
zwykle llraktyko\"al i p\'zewyższal niekiedy nawet 40~ ogólnej licz l,'Y }lolvolal'ych, zastępow'anyflli nadal będzie nie prż'c~
rekrutów wyznalI ohl'ześcijańśkich lecz przez wlaści wyeh
wspóJwyznawcólv' t1alsllych kategoryj. (")

.- Z polecenia p. Mini tra bkarbl1 telegramy wysyłane
przez osoby prywatn.e. z prosbaUli do ~V!adz lub iah przeusta lYicjcli, jak nicmn.iej llllegramy z odpowiodzią n& nie a4bo
1I'yslane skutkiem tego od110 wiedzi i rozporządz cuia piśml~n
I1C nie podl eg aj~ opłacie stemplowćj.

-- Z

rozporząuzeuia

p.

Ministra spraw

wewnętrznych

do

składu gubernijalnyoh lub obwodowych komisyj ogólnej .\IlŻ-

( oJ Zatw-illrozenie tej sprawiedliwiej zmiany wiadome Illdllości ~ydowski6j; od trzęch przeszLo lI'godni wielki wywolalo pup10ch -- pl'zeciniając stallDlvczO, co do ogó1JH!j liczby
kontYllgensu I!tzyuajlUlliói, możność' uchylania się od powin-

no~ci wojskowej,

jakto d6tychczas róinemi drog! j pod r67.lIfIni pozovami mialo 11 icjsGe.
(przyp. red.),

nieuęc?nie

OBRAZEK Z ZYCIA

by wojs~wej naloteć maj" jako ich ()1;lonkowle
~o natorz~ odnośnych gubcrllljlub obwodów.

wygiąd~łt\ IY ubraniu zaprzeszłorocz
nej mody; nie'rt'iele bowLem dbał 6 modEJI ao mu
słusznie ganiła . pł eć pięknu, rozaają.ca ~8k tUI
jak i wszędiie, ze zwykłą sprowiedli\vością i ógl~dnością, swe pochwały lub uagany- owe niezachwiane podstawy dolJrego )Ilb złegą przyjęcia
w .salonach, Gwe wazne 'przyczyny mniejszego lub
większego powodzenia w niektórycIJ sferach.
Do tej niekorzystnej powierzchowności, oraz
występnego lekće~ażenjh praw monarchini, rzą
dząceJ despotycznie całym "wyższym" światem,
trt:eba dołączyć jeszcze kilka lliepuj~tycb dziwactw,
źle oddzraływającyeh na usposobienie ogółu, jak
naprzykład
brak dostn.teczuego ugrzecznienia i
galarithyi dla dam, słuszuio poc2;ytywany za
za zbrodnię trzydziestolrilkóletniemu nieżonatemu,
ruęzczyznie; a także i odstręczającą, kamienną nieczuł'oM· .lego , dla nai,sT31'<;leczniejsz!Jch pri~j~ciół.
Częstb powtarzano sobIe ze zgroią, że 3.1ll Jedna
& pięknych i wysoko ukształconych kobi~t, jaki'ch
niemało posiada miasto S..... , (równie hojnie upoSL\ŻOUe pod tym wz.ględem, jak i inne strony naszej memi)., nie usl'yllzata D1gdy naj lżejszego komplimentu od pana Adam'a .•leszcze słuszniej zalili
się w poufnem kółku , "przyjaciela" jego, najbezinteresdwnlej ofiarujący uiewdzięcznsmu słodkie
uczucie przyjaźni, że ilekroć jeden z tych złotych
młodzielleów, haniebnie zgrany w karty i pl;agnący, l;e\\anżować. się jakimbądź kosz lem. bła
gał do~t9ra o pożyczkę lliarpych stu rubli tylko,
niel.ifościwy ego'sta ni~ daw\\ł !iię wzruszyć żadną,
pr.ośhą, choć więdziel,i dobrze wszyacy. w ca.l6m

mleJ~Gne, ~e,. 9SZ<lJ;ędnie żJJą,<it
że
żę

zbiąra

piąniądze,

kupuje r;a nie papi~ry wysojm procenbujlłce i
zawsze (' ma dobry zapą~ gotowizny w kaaie.
N'a~rętQp:!, l.liełątvyo :ilrażający'm ąię o.dmo,vą, mi~ł
zwyczaj ofli\-rowywaó dziesi~~ą część ządunej kwoty, i już późniój nie upominał się o zw.rot pienię·
dzy, ktprę naprzód wida~ uzpąwał za Ełtra.coAe. Ale
pomimo, że hohorowi jego dłużnicy dość radzi bywali temu zapomnieniu hlie śpieszyli ze zwrotem
takiej dl'oOnbstki- tb ~ednalłże niemniej czuli się
obowiązani obmawiać go, ile się dało, nazywaj~o

FILlJA BANKU· W d. 13 b. m. i r. w obecności
JW. Naczelnika gubernii i naczelników' innych
władz mięj~cowych oraz kupców i właścicieli miejskich nast!\piło urzędowe otworzenie czynności tej
nowej instytucyi.
Po zagajeniu posiedzenia przez p. K. PGtkańskie
gb dyrektora filii, p. Leśkiewicz kasyj er tejże -(Jd.
ctytat protokuł rozpoozęcia działań, podpisany na~t>uie przez obecne osoby.
'
Po 'ot1ezytaniu protoku'łu.JW. Naczelnik gllbernii
:(\d.ltU~zaj!\9 sp~,tni~~i? ż1czeń ~ieszkańc6Jw 'W otwo~

rzemu tak Hu1hosłeJ lllstrtUcyl, oraz spodżiewane
p~M~1.Js~~tile się óbrotu interesów z ul"zs,dzeniem
s1ff'~ llł1eśćje uaszem innych wła.dz a mianowicie
w)'zszeg'ó"'Sądownictwa, hypvteki i dyrekcyi towarzystwa kredytowego ziemskiego, wyraził nadzieję, że st!\d miasto, przy koniecznym wzroście swych
zasobów, w niedalekiej przyszłości pozyska środki
zaspokojenia codziennych, ważnych a zarazem całemu ogółowi u, zuć się dających potrzeb, jakiemi
sl\-zaopatrzenie miasia. w zdrową i w obfitej ilości
wodę oraz oświetlenie gazowe,
Podzielając tę myśl ólJecni właśeicie1e miejscy,
wynurzyli zarazem swe podziękowan!e JW. Na?z~lniko:vi gllb6l'nii~w .~świadczen.iu, że jak przy.spJCSliC':IW' ot WOL1I'CI'llł "iilll banku mIasto za w~zjęcza
przychylnemu poparciu naczelnej władzy tak, i w
przy każdej sposobności nieczułym egoistą, obl'~y
dl'ym sknerą, nieużytym skąpcem i t. p.
Nieszczęściem jednak, nie tu jeszcze koniec
dziwactw 1 przywal: 'pana AdamIt. NiEeh, kto lUO·
że, wytłómaczy s~bie, niez~yc~~żony wstręt tego
dzi waka do wszelkICh zebran w małomiasteczko.
"'rcb salonach, do T' wie('zorów, poranków muzykalnjch, herbat tańcuj~cych, proszonych objadów i
t. p. i t. p. Co dziwlliejslltt, u('hylał się również
od kawalerskich hulanek, od Rniadań w handlu
\Vinnym i od wszelkich pbdobnych rozrywek. Ten
niepojęty wstrljt szkodt:ił mu niemało i dal PlJwód do przezwania go ddludkiern.
'Lecz najwięcej zaszkodziło do"ktqrowi ·to , że
niądy nie popisywał się ogromem swej wiedzy,
aq\ zapasem erudyc~'i" jak chę~nie czyni wielu
luozi. Na wieczorach literackich u pa,ui sędzi
ny unikał wyrainie r03U)owy z ~obietami, gło
śn~ml z uznauego i powszechnie wielbionego .1'0zu!:h\lj bał Sl~ jak {)gnia literatek. Zasłużył też
nan'jęł~sk~ p,aui. Herl'De~~gjldl,. p~~r?(s.,ęj poetki,
or~ najuczenszeJ o~oby W pOWl.ęCle, bal a może
nawe~ ;r cał~j gu~e~.nii. P.a i ta, .cbGą.c ~~tateczną
pow7rląc o mm 0PlDIJą; ~ moie: A zy3WIC od wyrolr ogóln~go pot~~ieuią zapytała go rą~ głośno,
otoc~n/1 gronem c~cj(:ie}i wysokie&o rozumq: co,
zdalłiem jeg ~ wr~\\f czcić ul(le~y . \}' kobiecie, ro~~m
czy~erce?

--; 'Sercel-odpowieijział bied~k bei waehaIlla,
ani przeczuwająą jak ciężko obrazil nietylkq ją.
~le obok niej i pannę KornelJj~ j pllni~ 1)Ol'Ot~ i
w.ielję innych!
""t- To człe-k zacofany,
niezdolny "',;u iaść, sj~
nad zastarzałe przesądy, ni.ezdolny l
z pOSlę
pem, l p-Qjmowa.ć ducha czasu i pottt:eby llluzkośc,(·
-zawyrokowały tei zaraz z pogaraą.
'
A. po tym nieodwołalnym wyroku, odartego jul.
m: zez tLnajserdeąz.uiejszych przyjaciół" ze 'VJ>,:ystkich zacnych uczuć doktora,~wszyscy praW1e ~,ił
sąd~lli teraz od wtniosl!Joh pojftć i tt'!Jż, ~!Jch d,!.
żelL......

Zamiast uniewinn1ać się, jai wypadało, z tych

- -&1I1pokojeniu- illn

og6 n h pot zeb ludnoici na
ć ni prlleatuie.
Za~re~ czynn~ści świe10 urządzonój instytucyi
YV ymlemony w lllstal~cytnym protokule fltanowić
będl\: d.Jskontu,,:,anie i i6.k\sowanie weksli;-przy).
m? a.Ule g~towlznrna przekazy do Wal'sza wy i
Ul
,
którxch są ~rzą~zo~e filij e banku polskiegQ; (·)--prg;XJlD:0~anle papierów pl'ooent<uvych na
iaątaw' ~ pl' Jmllwa ie takichZe ~apierów i gotowizny. Da otwarty kredytr,-przyjmowanie wreszcie
gotó"WH~nJ na lQkao j~ procentowl\.80a~Ą rozpoczęta deszczem w nony z 12.na 13
b. Ul. lllema.ło wyrządżiła s~k6d W' okolicy. - Pozrywane daah , połamane drz~wa, przewrócone
płoty atu i owpzie obalpne Bł~~sze b\ld,y.nki Ii-wiaAczyły nazajutrz o sile wichru. Burza. nieoszczędziła
i krzyżów przydrożnych, które, jako paIJ,liątka dawniejszej p ożności. ~owi.llnyhy byń troskliwszą
przez współczesnych otoczone opieką.
OKRĘGI SĄDOWE· Dopełniając poprzednio podane wladomości,co \l.? te,ritol'yjaln~go zakh' e ilU przyszłych sa,dow wleJl\klCb. ąonoslmy
że powia~ ~ólizki będ,zie podzielony na. 6 'o(lkręgó~ a. miano me.
Okręg l-y składać b~aa, gminy: G6rki, Ze'l'omin,
OzantoCl1ł z ludnością, 11 M5, na przestrzeĄi '22830
morg.· M\ejscc pQsiedzeń s~du. Tu,6Zyn.
Okr~' 2 i.- gminy: Gospodll.rz, Wiskitno Brójce,
Chojny lu\l;noęci H051,-prz6strzeni 22099 mórg.
Miejsce .posiedzeń śqd.u Rzg6w.
Olr'ł'ęg 3-ei-gmin y: ' Rnćlogoszf:z, Nowosolna, Rr'llss
ludnośc~. 1t'550, przestrz~ni 2ł $9. Miej~ce 11 ~;lJ:
tę wysoką

o Ucz

dzeń sądu wieś Badogo8zcZ.
Okręg 4 · ty-~miny: Brltiy~e,

Rąbie1~,

Rszew
ludności 14ti1H, przesljI'zeni 14737. Miej"ce posie.
dzeń slldn Aleksandrów.
Okręg 5-ty-gminy: JJUćmiet'z, DZUrzq%:nd, Ła·
yiewniki, Nakielnica ludMści 7653, przestrzeni
lQ 56. lliejllce posiedzeń sądu wieś P1'obo~zczewice.
Okl'ęk 6·ty-gminy: Beldów, Puczniew, Babice
ludności 76U9, plozestr,/,eń ::'51:>59. MiejS(le posiedzeń sądu wieś Beldólll.

TEA1R. W'UbIegłym tsrgodlłlU ~rll!;edSta~iano:

Damy i Httzar!l Fredfy, ZoBia d'I'Uchna, Malteń8!wo

Olimpii, A'ugier'a, Ofiar!! prze.robione przez Przezdzieckiego (?), wcxoraj W'l.'6szcie cla wa~o Maryje;
Stuart J. Słowackiego i PokÓj bJjednyi:n d1'!f'wiac1,
Lebl'una.
We czwartek, 23 b. rli., ha benefis p. Henryka
Siedleckiego danl\ będzie komedyja w [)-ciu aktach,
Zatrute poż!lcie, J. Czerniszewa, tłómaczona.z losyjskiegO'. -Publiczhość tutbjsza skorzysta zapewne z
tej sposobności by liczniejszem niż '.I.wy kle zgromadzenii!m się- potwierdzić tę sympatyją, z ja.ką
zawsze p'rzyjIń~je p. S. na scenie,

.

KRADIIE,ZĘ

m.

uipalło
pOli:ostało

na

pOZ08tałO

l

w
l") Objaśnić tu wiJwiśmy czytelaiJ.ów. że od przekazów o·
l'tara się nader nizki procent mianowicio od 1-1000 1'9 VI
.t6Suuku t Gi 0« 1001 do :2000 po 2 Z·S. bez ....-"'KleJu na w r>,ol.:ość sumy; od sum Z!I~ wy'Zszy~h u.. d 2000 rs . po h ~.

(pu)'p. red.) .

ci~ikicb zarzutów,

pan Romecki samochcąc pojeszcze BWą spra.w~.
Na wieczorze literackim, pan s~dzia, w braku
znajomości litera.tury, zajmujący. si~ namiętn,i~
polityką zagadnął z powagą, co też doktór mysIJ
o tocz4cej się właśnie wtedy wojnie hole.ndr?w
z Aczi~em'? .... (*) Na co pan Adam odpowiedZIał
z uiepotnebn1}. otwartością, że .o~ser~?jąc bacznie co si~ u nas samych dZieJe, Ulema czasu
zwracaó uwagi na obojętnFb mu mieszkańców
Sumatry.
Sędzi~ odszedł zdziwiony, a nawet oburzony.
- Czytałeś pan. ost,atnil} powieść 1:laszego zn~:
komitego ArbuzowICza'- odezwała Sl~ po chWIlI
sEJdzina., rozprawiająca z zapałem o literaturze
gorszył

powieściowej.

- Nie czytałem ani jednego utworu pana Arbu;owicza - odparł zagadnięty ze złośliwym uśmiechem.

- A jakże siO panu podoba "Elegija na cme~
t~rzuW pióra pani Hermenegildy? My wllzystkle
płakałyśmy nad .ni,! - dodała wznoszllc oczy do

nieba najstars'.I.a z panien s~dzianek) dQrosłych
od lat ośmiu.
"
rzyznam siO pani, te nic nie wiem o niej.- ' Cóż wi~c pan czytasz, przez litość!?-zawo 
łały obecne damy z nietajonem oburzeniem, a
j~ua z nich dorzuciła z melanoholij,:
- Iakl}ż strawa, karmisz pau zgł'odoiałego du.cha?
...- O! bardzo pożywną, taręczaml-zaśmiał 8i~
doktór, a potem dodał z powag~:-Oilczytuj~ cod~iennie wiadomości z ostatnich stron naszych
dzienników, to jest o kursie papierów i m{)nety,
o obrotach giełdowych, o ::;pekulacyjllch i Fu{:hu
pieni~żnym. To przed.miot ni~zmierni~ i?~eresują·
cy, ciekawszy dla mDle od Widu powlescI, pr08z~
wierzyć!

Fi!

Szkaradny materyjallstal

Obrzydły chci-

(~ Holandyja wówczu prowadzila wojnę ~ Ilieaawisl4Di od niej kr~ Il łwem A.czinlł na yyspie ~trze, o
n&rusz6nie handlowych traktatów.

,\

wstrzymane przeli łi~ę z .
powodu. z,a.!l6.Włll'\ łatwo zdradza.ja,cych ~lady śnie
gów i nadzwyczaj Dizkięj ~ ceQy wszelk.iegQ inwentarza-ze lI\bliżeniem .się wiosny p.onawiać się zaczynajlł. We W dowinieskrad.dono w zaprzeszłym
tygodniu 4 konie, odzyskano je Jednak w Kielcacb
po energicznem p9szukiwaniu wła+ciciela. We
wsi zaś Lipie w powlecie częstochowskim znajduje
się para leoni, odebra.nych złodziejom przez ta~ecz
nego wójt? gminy: sa, to dwie klacze gniade po lat
6 i 10 maja,ce, dobrego wzrostu - ubra,~e były w
szory rzemienne, a draga .{lara szorów -bYla w saniach, z któremi schwytano zł"d7.iei w ostatnich
pc.dczas gina,cej już !!anny.
dniach z.
ZAKŁADY DOBR,OCZYNHE, Ruch ChOl;ych w
dwóch tutejszych sZldtalach i w Cll)mu przytułku dla
starcó w w ostatnich dwóch latach przedstawia się
w 1l;.1~tQPujących cyfrach:
a) Szpital S. Pl'ojc!J.
r. 1874
pozostało cPoorych r r. 1870 .
. 42
w r. 1814 przybyło . • .
. 400
'l'-a-ze-m---'--'' -4-4-2
Z liczby tej wytdrowiało 359

.KONI

1'. ]

875

l' .

.......

1875 .
1'. 1875.

53

~-----...-

. 30
.270

r. 1874przybyło

. 300
razem.
Z liczb)' tej wy~drowiało 227
unarło .
• --.:...-=.:_-• 41>
p O'l.osta.ło na r. 18'16
. . 28
szukają'
łatwiejsze
go wyzyskania jej ofiarności, jej idealnycll'ue2uć,
czciciel złotego cielca, przekładajllcy z taką cyniczną. otwartościl1 marną mam()~. p,ad cudowne
płody genijalnych umysłów! Ha! wszyscy wiedzą
źe oszcz~dz8, że gromadzi zapasy, ależ nikt nie
podejrzywał, że ta nami~tność niska oQanowała
całą jego istotę, wytępiła wszystkie inne uczucia,
odwróciła od wyższych, wznioślejszych zadań ży
cia!! Nikt nie przypuszczał, że w nim żyje straszny p,otw6r egoizmu, kt.óry czyni go nieczułym i
obojętnym dla najszczytniejszycb idej, dla pi~kna,
światta, l?0st~p\l!l - Tak wyrokowano zaocznie,

wiec, oddany zbieraniu groszal Sl\molubt

cy w kobiecie. jedynie serca, dla tern

przeciwnicy doktora tryumfowali pol tem od·
kryciu.
- Skl\p1ec, egoista, niepl'zyjaciel ludzkościl
odzywał si~ CQ raz cz~ściej chór m~zkich, młodzieńczych głosew.

~

- Ma-teryjalistal Nied st pny wzniosłym rozkoszom ducha, niezdolny do ich qdczucia!- wtórowały sopranem l'i~kne usta kobiót.
leż przez litoSC! zastanówcie si~!-przokła
dali napróżno ludzie poważni, - gcU~z PQdł$awa
tych zarzutów, gdzie dowody jego wiuy'? .. , Czy
w tem, że o kUdej porze, z naj~'tł{sz, gotowością śpieszy na ratllllek cierpillcYlli'( Czy wtem,
że bezpłatnie leczy ~pożs4ych i ~a~ częsti> kupuje im l6karstwa'ł Czy w tern oaresLcie że nikomu nie w~hod'Zi w drog~, ~e cią; a. p. ol1je nad
sobą,
skromnie i uczciwie ż 'ę1 a ązem opie·
racie wasze ~dy ~., ...
Lecz wi~kg'zość ute ~łilClia~a nudnych morałó~
i zagłuszała je krzykienr oblirzeniaJ al "na walnej
nał'~~zie u J?Jlni prezesowej uchwalono jednomyśl
nie ~
zamknąć przed niegodnym profanem skart
bnicę. wzniosłych i tkliwych uczuć, zimo, oboj~
tnośei~ zabarykadować serca i ukarać nięc~ułości~
za nieezułaśĆ.
'
- Gdyby nawet na śmierć zakochał się we
mnie, ani jednem nie obdarzł 'go apojrzentemlmówiła z uraZili panna Kloty1daJ slynna z pię

ze

knl)ści

pa

d~iesi~

mil wokoło.

"Chorzy przebyli dJtiinst,tutowyeh
r,187'
razem 12154,- w n~t~pnym Itaś 89aS. St6.un~l
śmiertelnośći wynosił w piśr~szym II tych' l~t
U'SW na sto-w 1irugim 14'3 na stó.
W ~mbulatoryjum w 1814: udzielono P9ra'l:ly' tekal'8krej przychoduim Ichorym 1769', ...... wykonkttQ
Ii'lniejszytlh operacyj chirttl'gicznycli 9 i,v..... leka'rit ......·
wydano bezpła~nie 9'i -- w r. 1875: przychodnich
chorych było 1622,-"OperacY:] wykoniiń\) 7'7,-lekarstw w'ydanb.g.
1
b) Szpital Itarotako1Jhyclt.
I
::r
r. 187-4.
pozostało c'horreh z r. 1813. J:.
przyby'ło W r. 1874. ' . '. . •
raz~m: ' i
z ltczby tej wyzdrowiał\> lap
tuhatło. . • ~ . ' . . 16
pozostałQ llS l r • 1875 .-- .....U,..~-._i:~/' i...,._j~(

t'

j

\,

..

o

r. 1ę75.

z r. 1~74. .
'. . 7 '
przybyło "Iv r. 1875, '_,"",---,-',___
~ ..J..o.!2~ęr:;..;e'4

pozostało

ralt,m
. ~~3 1
z liczby tęj 'wyzdrowiałe) SQ.
.j ł
umąrło. . •
. ·12
-----~
pozostało ną r. 1876 • . .
. 11
Chorzy przebyli W tych dwóch lft,tach dni wsty.
tutowych 3778 i 34ti6;-stósunek śmiertE'luoaci był
w l'. 1874-8'3 na. sto,-w r. 1875-14'25. na. ato.
fi

o) J)om starców i kalek.
pozastąło ,z
przybyło w

r. 1873.
r. 1~74.

z liczby tej
umarło. .

Opuściło

pozostało ~a

r. 1875

.•..
. • ..
rcl.zem było.
dom 4
f
8

'.
16
16

o
d

31

.....---..:..--...,,-.

.

Przebyli dni illstytutowyeh7041.
pozostał!> r. r. h\74.
24.
pr,yuyło Vi r. lM5 .
O
--.-,.-~..........~
fazem było. 29
II!; liczby tej opulcilo dQrQ 2
UlIlarło. • • . • . 8
pozostało 'n a r. 1876 . •
Przebyli dni inltytut<,wych 7589.

------"---....,...".

WYPADKI. POlar!!. We wsi Razu,mijll. Vi owie·
cie petrokowBkim spa.liły lIię trzy aomy wloicia,ń-- Choćby sam zaczął roztnowę o Spinozie,
nie odpowiem ani słówkal-zakl~łłl 111\1 na WS1.yst- .
kich filozofów patlna Kornelij a, Minerwa miasta S .....
- Ol gdyby napisał sonet krwilł" własną i podawał mi go na klęczkach, nie przebaczę, nie
zapomn~ mu nigdy- w życiu!!-powtarzała w duchu
poetka Hermenegilda. - Nie szukaj' ,nas*~j przyjaźni, nie starał sif,) wzbudzić 1lympatyi, nie oceniał względów i dobtoci - niech wi~o mil. na co
zasłuiył, niech spotyka wszę<hie se,ca zllmki~te
i jak głaz nieporuszone!
"
.
- Nie chciał pożyczyć pićni~dzy, nieehże kwituje z przyjaźni! - dodawali w duchu młodzi~ńcl
wysokiego rodu a niskich U'!nyśłów, i miejalQe.
lwy, obrażone chłoduem obej'śPl.em sifJ doktora.
Takie to byly powody, dm k~órych, jąkeśmt
powiedzieli na początku naszgo opl)wladania, 1D'8.łd
przyjaciół lictył doktór Romecki. Nie -zdaje sił
jednak, żeby ta smutna okoliczno§ć zbltecztlle go
martwila; na prak.tyce, a wi~ć ulubiohem. zajęcill,
nie zbywało mu nigdy; - relztt potrzeb auchl)Ą
wycb umiał zallpokajać, nie wychodilłC pc; Z'aJ obrłb .
swego mieszkania i nie szukając tych, co go wzywa\i dla porady, lub z obowiązko"ćj wdzięczno~
ści, Iile nigdy dla zadowoleni~ serdecznego, dlll
przyjemności widzenia go u .jebie. Po' dawnettt~'
więc poranki prtepędzał w swojej pr$co,w'ni, we
doie wychodżił do choryeh, a wieczot'em pisał
lub czytywał do późnej godziny. llęktAĆ jeąnak ,
u drzwi jego stawał czy to elegllnc\d- powoZ' ~bl
watela. wiejskiego. czy skromDa bryc~ka d~ierZaw
cy lub olicyjalisty, czy [lrosty wózek chłopski,
C~J choćby nHwet' lłi.eszo w-:drującyobda-rtl ' ż1,
d'ek - wszystkie Dajróil!łle, najululHe'iisze zatrttL
dnieńia szły bezzwłoczoilj na Btl'On~- a on samI
nie patrzllo na ~łot~ lub zinmo llotkJHve - " "Pił!'
szył Datyćbmiast do chorych, z tWlłfZ' Oboj~t'H.'~"
ale z nomoc\ skutec2lu" z rad, najczęśc'ttWi'~J
•
-f
.J
r.d
,,~.
,
wIenn!ł,
\ ....._l
-;- In ......

• . . "e4elJl stp~ól llbe~pie~onyeh n/lo 490 r,u
ru.cb..9m.9~i zgQfZał1). J~ 6,40 5.i •
(,
yv e. yr,~ :ąeata.r~ew VJ ?,owiecie łar. lFim do~ ' W~()·
iClja.uina" :Ma.d.zian~ ubeZPiAcitony 11 100 rs,-ribchl?"
~9~cj.,.aś za.( ł20 , rs.
n:,
(
)Vą w i Lubowi.d~a w,.powieq\ę R1:zezińskim, stajlUli. i P.- wie Iltodoły, 'Yła:;llO%~A,qą'lł-eja KI'~k9'1~kię
go, }ł~e~pi~~()ne Ul" 167Q rS"'-',ruAhoIąośąi za 6000
r~ . PO~\ljrzlłny \> p~patenie pomi~il" ~urich? {dawniej służący w tym fol warku, ar~7jtB'I'{jlny l włł, dzy ią,dowej o('ldany ,os~."
ł
- Z niedba.lstwa l'o<Wp' ~ . pomarły zapali wszy
Uli. sobie, ub!anie ~J!lt!l.ie :M;arF':yj~nnllo Rachlewska w .Purotni, w powieci: .I.łąskimv i Katarzyna.
Wielg~~ w Miedznie w powiecie częstochowskim.

~arli

-

naglt.#"

poy;:ięcie łodzkim Michał

:Miatkowski (55 q w Ra.dogószc~u, ka~Qr ~ngel w
Aleksantlrowcie i a.n Werner '(56 L) we w~i 13azylija - 'wszyscy trzej z pija'lisLwa.j Józ.efa Kfystek
(211.), we wsi Lipie
]ibw'lecie częstochowskim
utonę~~ Maryjanna SikorsIta 30' 1.), w t'n. Rawie
po szK.d1M.wem upadnięcid;
ntoni' Bindaszewski
(121.),~: ~.wai RedEen w powiecie nowo-radomskowakim, Stanisł~ Szczeryk (46 1.), we wsi Ba.rkowice w powiecie' petrokowskim, Miohał Kryger
(75 1.) w.e wsi Bugaj .w tymże powiecie'i Maryja.nna
Szmidt · w Nowo-Radomsku ~ przyczyn niewjad'omych.
(
Sa.J'J'Wh6?8t'WO~ Cierpiący na me1a.ncholijfł Godfryd
Rejter (62 1.) we wsi B-aluty 'W powiecie łodzkim
odebrał sobie życie przez , 'Poderżnięoie gardła
brzytwa.
Zab(d#wa. J.~asz )Viśniowski włościanin z powiatu łowickiego schwytlłnY' na. L~radzie:1y przez
wł;>ścian wsi Stl'zebieszowa .został p~oo:z nich pobity allltStępni:e wywieziony do Ja~u dóbr Toporów
w powieoie brzezińskim, gdzie zmai1sk.uilkiem upły
wu krwi z poniesionych ran.
We wai Puczniew w po~ieoie łodzkim Konrad
Sdenchl rzeźnik pokłóci wszy się w karczmio z J a,kubem Janarte_m ślusa.rzem uderzył go w głowę
szkla.nnym kuflem i..Zl'anił tak ifłżko, )i,e życie Janarta. według opinii 1ekarskilłj jast w w'i lk'~lu nie-

:r

-

bezpieezeństwie.
j

Bx<~r~:=JA...

FIZV.RA

\. PAlA BuRMlSTRZ ..
Orzee.I~)lie dawnej juris}1rudenc,yi pO?fos~ale w
prz.yeło.iu 1lĄ nauk~ późniejszych pokąl,eń, ,a lłjęte

_.

• . w raQly dJjalogp

-..

.

przez Eks-Bociana.
J

~iem9głelP,- j~1 'Yyttz~lDać, ,łVie1ę.ljllo1Dy' .PIlnieJ
muaiałelll D;\U ·liPl'aWJ(: za to smarowanie-

Wybiłem mU trzy z~by-póaarłem kapo~~!
li
P~n Burlniptr.z.
Masz racYJ~ uę.jslu8~niej.szlłl-Zqp'\aĆ.ie dwa e(flret.
(P~1i Jan ktanib.jąc s~ placi i wychodzi,).
.
Pa,ni BU1'Tpiswwwa.
l\{ętu! .... 00 masz w twem S~~':Cll C9 illdSZ Vi twojęj

I

.

Pan BU1'1'n;i.~trz.
Cqż . pO"!teeie UolwęgQ: ~lości ,Dobrodl:ieju?
Coś taki strubowany )Dój panie Madeju? ,'
Pąn Maoiej.
Wielmożny prezydencie! proszę. Jaskj pana,
Zo.talem polcrzywdzony, .przez kumofra Janp.Nietylko na, Qla.jl\tku, ale !;la hQllorze_
SIWl Wiel~ożąy prezy9.ent, skargę spraw~zić JUO:lę.~
Oto moja K:'apQ~a, llod,a ta. w otręby -.
•
Jedno oko ~iniale-- wybitę trzy zęby
Pro~ o spr~wiedliwość i o satysfakcyją·

(~8)

Pan BU1'mistrż

,

Mas;t rąC3j~ Dłój Macieju! Zupełną masz raQyją!
Z~aIJł.' twę <f~lst~ su\Oienie, poczciwość ,i' cnotę- .
lias z racyją iak powlUda.m- zfl.plaćże-atlJa ~lot,[
(Pan ,J1act.ej kłaniając 8i~ pląąi i wyc/wdzi)
p~ Burmistrz (do pana Ja11a)
Za, C9i to, I;a~ie straszne- wyprawiłeś rZnięcie
Kmotrowi . Maciejowi?..k
,
,'
ran Jan.
lu
' _' , ' • , ! " • • • • • " . Panie prez,Yden.cie!
Chciałem tr.ć w wiecznej zgo4zie z mym k»motrem J
•
Janem,
Nazywał mi~ złodziejem, ollzustem, gałganem,
Żę jl\ <lo złych p.czynków lulizi nam.awią~e~,
Nic J;ł8 to nie zważałem - wszystko p[Ze~1~rp,lillemJ
AleI.. ia.~ O1i powiedział-że ja-Janek Kuzl4'J ...
Że ja jestem u~tra-:iem ja-skoczybruzda/W

drukarni F. Belchatowskif\go

~aua.d~ie

L A. W d. 16
jIl11rCa f. b. w
gm, Dzbanki
w Szczercowie na sprzedaż uschniętego lub pO\Valollegd przez
burzę w leśnictwie Pajęctuo, drzewa l) z obr. llestlITżew od rs,
106 kop. 88, 2) z obco ŻaglillY od rs. 104 kop 58.
B. W d. 18 1.30) marca r. b. w zarząr\zie gminy Paję c zuo
"f( Pajęcznie: 3) 1. obr. Siedlec ot! rs. 216 kop. 2;-4) z obr.
Makowiska od rs. 303 kop. 35;-b) z obr. Piekatj' od rs 96
kop. 21;-6) ~ obr. Łuszczanowice Ild fS. 85 kop. 37;-7) z
obI'. Kruplill od rs. 19 kop, 6.-8) z obr. Wistka od rs , 294
kul'. 5;-9) I. obI'. Pajęczno od rs , 74 kop. 51.
O. \\' d. :29 marca (10 kwietnia) . b. w zllrządzie g'Willy
n~ialoszyll: 10) 7> obr. lisów od IS. 28 kop. 18j-ll) z ubr.
Drobiki 04 fi 178 kop, ąoi-12) z obr. Zaja,czki od rs 147
kop. 39.
U. 1Y d. 23 maJ'ca /4 klrlet1lia) r. b. w biune izby skarbowej w Petrokowie na sprzedaż majątków "\ldl1cbownych,
l) BqkoVJa Góra, wpowiecio 1l0wo-radomskowslUm, mającego
przest rzeni 1J5 m. 99 pi'. w tem lasu 12'1 m. '2~8 pr, 00. rs.
15518;-2) Zelecllli"elrr; w pQw:iecie rawskim, mająae!\,o pn strzelli 248 .QI. 290 pI. W lem lasu 122 m. 23 pr. od rs,
16735;-3) &hł'IN-~dlidw ,dUlihbwlI!I, w powiecie }}etrokowskim,
mającęgo p,rzestneni ló nlJ 245 pr. w tem. lasu 36 m. 37

pl!, o.d J8, 10O{4

' j

Il~ar:fes~:~I~:gó~~ją

tylko osoby

Vi

Petrokowie.

WYROBY TECHNICZNE

, Pa.. ,. .k.+,r~ne Allgil\lskie .0.0 mA*;Ilyn\ bar"~o trwale,

pod1u.g szeroko~ci, od rs. ' l za funt; Galię .. ed. . . . . iIl
na P} fle, w naJI()psz~ gat111ikU, 4:ł cale szerokości; ' " 7~ob" GUDlo""e Jakó to: Plyty, SZllurY; Rllrk'i; Kr';zki,
l t. d. od rs. 1 kop. 10 za fu,ntj
Ilonopne do
sikawek i rozprowadza~ .,odYi p,..k ........ a,me.rykańsld
samosmary do tlo'k6w, daJa.cy nadzwyczajlje oszczlfdnopci
w grubości od -} do ł cala, •• UDla ..... 1 do p~newek'
Izklanoe i mehtlowe, 16żnych wielkosei; nU"'a de . . ~
c.~,I~ w Ilajlelł~ylll, gatunkJl; w beczkaeh po 100 (unłóW- i
wIęcej po kop, 19{ za f~, JJJ.no"'Lełr~ .qlajl\ce 3 •
6 cali. ś~ednicy, do , ~? atmosfel'j '''eJlc,.ie ielaUf~ ;
fJansia!ni, ptzeldfnu l ka,!ne. Oraz wszelkie inne armatury
pQleca:
~
,

'''tse

Na mocy decyzyi JW. Z,rzi\Uzaja,cego Oqę~ieUl Naukowym Warszawskim z drlia. 16 (2RJ .'vrzęŚui a J- z, N . 7~96,
o~warte zostały w- nt. Warszawie ~rzy ulicy ,71eszno pod' Nr.

'D'u

2:> "Kurwa pr.tY.9ł~wa ...' ~ze do "eg1A.. ....
dl" l.o,,' o~łępuJąc)' ch do ,~oJ8kłł i tllieą
c)'cl~ pozy8kać jil·a."" łr .. edeao r~1:d,..-,.
Zapis o~bywa .się w kal1~eJaryt ZakJadu od )Q. ej do 2-ej,
oraz w mieszkanIU naUCzyCIela Mićhalowskiego Kaziauerza
przy ulicy Leszno Nr. 25, od 5 do 7-ej po potu'dniu. .
'
(J!'. ,ą,"'} )
• • plt\\n "Oll G$ller.

Jest ' do sprzetlania lubl na za mian!) R OfJZ
z fordeklem UiywaAY w dobr~'m atanie za cenę
przystępna,. Wiadomość u ra'łryk... ła

~--~ IIOft' OZÓW w domu W-ej Kleszczowskiej przy
Mil!olajews161l1 placu (Nowy Rynek).
' t3-l)

LICYTACYJE.

w~zJlania prawos~awnes-0

taresowane przejrZllć m ga, 'IV biurze wladzy, w kt6rem tako\u odbywać się maja" 'IV ~odzinach hiurowych 70 wyjątkiem
dni ś~i:l"tecznych i galowych.

,MACHINY PAUOWE

paryzki? z kotlarni stoja,cY:iIl! 'lIadzwyczaj praktycznej !tOhitru~cYI; Tokarnie lIaJnows7.l'ch kOllstruhyj różllĆj ",iolkOŚCI tak do pasów zastóso'ran.c jak i pedalowe; ""erłarllh, fran cuzkie r6żnej wielkości i konstrukcyi' He,.
blarnle do Ż'ela~a i innych metalów; T ł o ., ~ D I e
("'.'all .. ~) do wybijallia dziur 'W blasze % noiycAmi'
lłi.oi"ee d~ ~l :.jania hl~chy i iel~Uj lU.dałn" z pil.~
m) okfągleml I t?ŚmOW~l; "rą,zkl sr.mergIQwe). odpowleduHl do tyrhze MachinY, oraz ws?ęlkle inne ił.a.z~llY
pomocni cze db Blncllal'_", 8tltlarzy, ~lu.a ••
Ro"ali i t. p.
poleca po ctJlIach <lader umiarkowanych. 8llł~d ltl,,-

iI,.,

d,ln

ł

W.,... oIJów

Tecl,ult:zn,' ~h.

[r}

IU~

(~fI)ifYi}l?f.\

""'~ IJ ij.a

' w War~zawie, Marszalkow$~a Nr. 41.
·
(F. 1 ... 1)
N' dCh
a na c OdZ1tć6 wl~ła otrzymal It'lynną Zij
" swej dohroci lU" KĘ z ruŁyna Earowego w Tę-

czynk~, ~kłłld nnl, "odek, .' .. ak ·;j ~", AP"')'·

'llI!JO~" I

pl",n

bft"' a"lIl~ la&o

&k' h i ' . 11

l

LEONA ZASACK.ffIo

fabryk

W'drSUW-

Petrokowie} '

W
Mikolajewski plac (Nowy Rynek) dOili W-gD Laguny Nr. II
którą. j!llt również zaw,ze ~W'ieie wiedeńskie. p.rasoW'an~
DKOZOŻE po cenach llllli!ll'kow'Inych Siano meibliczności poleca,
(3-1)

ru-

----------------------.~--------~~---------

~~~~~~~~~~~~~a;

'.) HANDEL WIN. HERBATY. DELIKATESOW I TOWAROW KOLONIJALNYGH [
fRANCI8ZK~

n

...

•

głow!e?

l·

r.

Czy r ta~ winni .t:oisądzać Ilr'łcea] ,j3rynqzowie?
Czy tal!:,;:L '" ~ kO,lllpr9misach jest, l~omo~ l rad.a
Od, Brynd ów-qo są szlachtl},'k dZJllda J pradfJada?
Spraw przez ciebie s-~dzonych 6ł.4cha1am;uż kilka,
Jak dzisiaj Jana Kuzdy i ?liacieja WilkaJ
SpraTV takich ja.k dzisiejsza, słuchałam jl1ż-setki,
Robiąc dla ciebie nrnężu , przY, okniel skarpet'lHCzyś ,Zwary'jo{val korhankuW:. 'Proszę uniżeńie,
By ~fL głupie {{lwa .ztote, spr~edawać sumienie??
9~ ta.ka 'ju'Z .panuje w duszy twojej chciwość,
Ze dwa zł't>te kbsztuje tylko śpra wiedlHv1iść?
Czy myśle6 o dymisyi, mas2: wielk1ł ' ocb<rt~?;Pan Burmistrz,
Masz rac~r~ mojn źonot-Zap'laćże awa dote!
(Za~ł~na s'.ta~-~pan 131'Jjndza daje z~ 'fnllisami. Ja:
nowt 't MacfaJoun zlot6wcziJn~ na poctechę-;-sCf8tedz't
za1'az póti!m dają sobie łiuzi: - 1'esz~ lJOZostal'q, 30
t1'(Jjak61O pan Brgndza pj'zezn'&cza dla 'wej maCid/lki na szpilki --.: pani BI'yri.d~1Jwa rada nie rada,
', prz!f!lnu;'.r dal" Z I uśmiechem). ,

BlIŻ'śzll warlinlli dDl)tcżącę powyższych licJtacyj osoby in-

, OS.OBY: Pan r!lJld~a burwstl'z-l'alli Br!/",
diou)a jego zona - Maciej Wilk i Jan [(uzd(/, ~
1IliesZ'czanfe.
.(IRJ;eoz dzieje si, vr Kiqnbz{ .11- f. "ff kanee- "
laryi lIIagiatrl'tu - Pan B1'lItulz.1 siedzi w fotelu
przy ~tole, przed n4n kl'ucyfks-Pani Bry"dzowa
przy oknie robi skarpC1tkll~ }Jallowie Jan i Maciej
stoj~ przy Iluwiach). .

OGŁOSZEN I~ ~.

I

w-r

ZASACKIEGO

PEr-raOKO'W'IE

przy placu Maryjańskim (Stary rynek), obok hotelu W.:Michaleckiego, w domu ss-rów Jabłońskiego,

]o

bie:tący .) po~t

SEEDZIE
,"

na

poleca Szanównej

,

Publiczności:

ŁososioW'e!- vv R :uladzie, ZiQłovve 9

Opiekane (Bratheringe), M~rYnoW'ane.
~
.
WĘGORZE marynowane i węd~ohe,~ SARDYNKI
RUSKIE (Rewolwery) ...... BIKLlNGI,- SPROTY, - FLUND~Y,- SIELAWY,
MINOG'I, - KAWIOR ziarnisty i prasowany,- jak równieZ ·~ER,B.ATĘ
) renomowSJn@j, firmy Bazyli PerloW' i S-wię JW Mfi-sk'W'ie,
] WltlA Węgierskie, FramlUzkie białe i czerwone, Hi zpa:ńskie, Reńskia~'i Inne, ~ BULł"~,N >I Kleczkowskiego, Francuziei i Wo~yński~ ~ st~Y w ró:tnych gatun- kacn, - WÓDKI,- LIKIERY,- ARAKI krajowe l zagramczne,- MiÓD praśny
i do picia w butelka.ch ną r6~~e cenY,-ToWA~Y KOLONIJALNE ci~gIe śvvie- .
o
~e, jak .f.ównie~ wszelkie towary wc,hodzące. w zakres handlu kolonijalnego . .
1.
e
W 11l'zą.dzonćj przy tym2e handlu
.

{

JJ

;rp

l
pO~Je się w~a~or?g~efa;e~ ~y~zSw;! ~b
~

a l. "arie. "
~~~~~~~~~~~~~
,
,

"

)l;o8BO.leJlO AeJlsypolO.
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